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MET RAAD EN DAAD

Over enl<ele nraanden beleven we op ons

eiland weer de verkiezingen voor de

gemeenteraad. De verschillende partrj-
en zrln inmiddels al weer @onrren hun

achterban uit- de 4-jarige dcnnel wak-

ker te schudden en voor het politieke
bedrijf te interesseren. Oude nanen

keren. terug, nieuwe narren verschijnen
op kieslijsten. Onder de oude nafllen

nog steeds twee oud-voorzitters wan

Geel Wit: Tjeerd Kooiker en Tlreo l,retz,

die het nog steeds goed lijken te doen.

Maar ja, wat w"iI 1e ook net zo'n brok

bestuurlj-jke enraring. Dirk Kooiker

heb ik ncg niet als kandidaat-raads-
lid horen noeren, dus die houdt zijn
politieke kruit nog even droog. Ook

Bart lr{olenErarr toch een nnn nret dui-
detijke bestuurlijke ambities, is
(nog) niet in de politieke arena ver-
schenen. wat renigeen toch eigenlijk
wel verwacht had. Voor Geel wit is
bfijkbaar de konrende 4 jaar slechts
een plaatsje op de publieke tribune
ingeruirrd.
In zeker opzicht is dit ook wel te-
recht, want onze club rnag zich over

het geneentelijk beleid m.b.t. sport-
aangelegenheden gedurende de laatste
I0 tot 15 jaar beslist niet beklagen.
Bijna vanuit het niets en ten koste
van grote bedragen is er een sport-
veldencorplex nret kleedgelegenheid

annex kantine te voorsch-ijn getoverd,
rnraar nenige club elders jaloers op

kan zijn. De bedragen aan huur die
Caarvoor viorden verlangd zijn alles-
zins redelijk, zo niet bescheiden te
noeflren, de geneente heeft de subsi-
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e-::jnsptan gere- } SPAR. SUPER i
dA be=rte, j ''
ïnde brudSPOf::-:- -=

AOll C--= -= l_-_

-<:ntakt met de

=s:e best doet
:=:langiens van
-;-t]gen tege-
s=È1ik is er
: -.=l1 de kan-

tr:le rn voorbereidi_ng, ja-_ op de 1e_
denvergadering lan 3 ;a:-.=:l j.1 . is
toegelidrt. ÀIs dar grereaiiseerd wordt
kunnen al}e koffiedrinkers i:: de rust
op Lrun gonak hun hakje leegslurpen,
kunnen gasten en hoogrgeplaatste per_
soonlijkheden in een heuse bestuurs_
kalrer worden ontvangen en kan de tech_
::sc::e s5f van te Geel Witkrant in
Eed^ =-eff- :--t:-*= i€lscr uit de voeten.
(É&q Cnr geirrc -.=:: "nielbeiragen is
lreL.zid--& aanda<*rf:an de toekcrn-
stige .r.i=t.A=., op de betangen wan
de sportvereni_gingen in het algenreen
en van GeeI Wit in het bijzonder te
vestigen. Als we nalrelijk het geneen_
telijk beleid t.a.v. de culturel-e ver_
enigingen volgen, zien we dat er de
laatste jaren sprake is van een gelei_
delijke verrnindering van subsidies en
verhoging van huren en andere lasten.
Eterzijds is dit terecht, want we wa_
ren op ons elland in dit opzicht wel
wat verwend. Anderzijds noet de ge_
n'eentelijke overheid niet uit het oog
verli-ezen dat ook andere financiële
l-asten, net nane van de slrcrtvereni_
gingen die een deel vari hun vrredstrij_
den aan het vasteland spelen, de nei_
ging vertonen tot stijging. Het ge_
meentelijk beleid i_n deze wordt ten_
minste gedeeltelijk vanuit Den Haag
bepaald. Een groot deel van het we1_
zijnswerk dat tot voor enkele jaren
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door het Mini-sterie van C.R"M. (thans

W.V.C. ) werd bekostigd, kcnt nu ten
laste van de gefleentes. Die ontvangen

daarcrn r,urei en hogere uitkering uit
het geneentefond, naar die is niet
toereikend sn de veel grotere finan-
cië1e last te dragen. Hoe de gsreen-
tes zich hiernee redden, nreten ze

zelf naar zien en verhoging van huren
voor sportvelden en -zalen ligt dan

erg voor de hand.

Daarbij kcnït dat de geneente Aneland
niet alleen fors heeft geÍnvesteerd
in sportacccmnrcdaties, maar ool< ten
behoeve van het jeugdr,verk is er het
een en ander uit de grond gestanpt en

de exploitatj-e is rlaar aanzienlijk
kostbaarder, cndat nen, zij het op be-
schej-den schaal, rÍEt beroepskractrten
werkt. Een groot deel van de kosten
voor s6rcrt en jeugóaerk npet dan ook

gerekend worden tot de vaste lasten
en als je daarop wilt bezuinigen, noet
je de boe)- geheel of gedeeltelijk plat
gooien en dat wil natuurlijk niernand.

Zo bezien kunnen de nieur,l te kiezen
raadsleden eigenlijk i*einig reer voor
de sgrcrt doen dan proberen het be-
staande zonder al te grote lastenver-
zwaringen in stand houden. A1s hen dat
1ukt, nag je als burger eigenlijk a1

niet -eens fippperen.

Tbch is er nog wel wat te verhapstuk-
ken voor een ambitieus gereortebestuur-
der. De beide voetbalclubs van het ei-.
iand en in rnindere rate de volleybal-,
judo- en hardbalverenigingen hebben
voor hun uitvrcds+.rijden te kanpen net
hoge vervoerskosten. Ook walt er bij
voetbalclubs van het vastel_and een
groeiende uneerstand teEen i-ndeling bij
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a1 rrarr*ese oe k
= :onstateren, voor-

= :eiskosten. Het zou
-.-:,:: ::.= l=-É-:.'- . .r.-=- -_: V.laafd Zijn
b:-,,- := -.-.-::-=:-.-- 

-:_ :::=iinq te i:e-
* l ^ t - ^- i - ^p1e1:=:. l-= -=:.-t=_-.'.--- ae SIJOftVef-
eniging:i: :a:._- =..-_-.: __ --erlichr*en.

De verenig.:tl::t =- - _:-:=:_r ,< kunrien

niet veel L^=::_..=:. =r. i:tijlr,€fking inet
andere erlard=r :.-----.;-_r._l zin, om-

dat de veerdrens._=:: io:: --=:s:hiilende

rederiSen worden ir--l='.'_-ut. kn ii-
nanciële strop kan het -.-ccr oe veer-
dienst niet betekenen warl._ a_s er t-n

ccrpetitierzerband wordt gespeeld, is
er ireestal wernig vervoer van Loerrs-
ten. 1"/erder bestaa: er orj i_,.tna alle
sport- en cultr-rre1e verenigrnqen een

gebrek aan leidinggevend kacier:. Dat
wi1 zeggen, er zijn meestal wel i.;at*

enthorrsiastelingen die leicling geven,
re.ar ze zrjn daarvoor niet. cy4;eiei_c1 en
ze zí1n weinig in de gelegerfieid n"ret

col lega's erciers ervarinqen urt te
wisseien. laadwerkelijk kan de geneen-

telijke overheid daarin natuurli;k niet
voorzien, maar ml",sschien kururen er in
overleg met de verenigingen \"/ocrwaar-

den worden geschapen, al was het alleen
naar ooor het beschii<baar: stel. len van

acconrrodalies en een tegenioexorr-inq in
de kosten, om te konen tot een beter:e
toerusting \rarr hen die zich nie+- jeLrgd-,

welzilrswerk en sporttraining bezig hou-
den. Dit zijn zomaar wat suggesties,
rnaar misschien zty, ze v'oor degener-r v"?ier

nalïen op de i<reslijsten p::i3ken, aanlei-
Cing zi,:i; lader in deze inaterle +;€ veí-
diepen en r,r,-iË weet, vinoen we er ier-s
van ter,Jg :-n de r.erkiezingspr:cxTrairrna's.
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0p 3 januari j. I . hi el Geel-ldi t
haar tussentijdse Iedenvelgadering.
De opkomst u;as niet erg groot,
uJat mi-sschien ktr;am door het, slecht,e
ueer. De belangrijkste punlen
van die avond uorden hieronder
qenoemd:

-plannen voor de verbouuring zijn
zouer, dat er een bouultekening
hangt in de kantine.

-rie feeslavond staat nog steeds
gepland 0p zaterdagavond 1 maart.

-binnenkort zu]1en GeeI-Uit en

Amelandia een gesprek hebben met

een afgevaard5-gde van de F.U.B.
Dit gesprek zal pleats vinden
in Ho11um.

-bestuursverkiezing.
0p deze avond uerdr 0F voorstel
van het bestuur, de heer J. van

Ds gekozen aIs nieuu bestuurslid.
lJa de rondvraag rrlerd ex nog een

steur verloot, die ook nog uerd
geuJonnen door J. van 0s.

rJud-papier,

Cp zaterdag
lril 1 aan rie
in Buren on

1 februari is Geel

beurt crn het papier
te halen 

"

5porthal.
De B-junioren hebben een ander
tratningsuur gekregen. Dit uur
**erd snderling geruild met A.ï,C.
Het uur Ís nu: uoensdag 17"00 -
1 8"00 uurr
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Jeugd-secretaris.
ilierboven heeft U kunnen lezen dai
J. van 0s qekozen i s in het bestuul.
Hi j neemt hierj.n de f unctie ovsr
van Jan Kooiker ni. jeuqd-secretaris"
Voor ai-1e zaken ulat met de jeugd
te maken heef +- kunt U dus nu bi i
hem terecht.
Voor de mensen oie de l-ieer J, \Brl

Cs nog niet kennen volqt hier een
korte beschri jving:
Jan van 0s (Ueter bekend oncier cje

naam Janco ) is Zi jaar oLö en

trloont in Het Berouut 11 te ir] es o

Hij rrrerkt als timmerrnan Dij Luilrjer*
vank. i\aae I zi jn nieuue f uactie
voetbal t hi j jn ret 5e el f taI en

is leider/trainer van de D*pupíIlen-
Zi jn te1 efoonnummer is: 21 g1 .

P rografima i

Zondag 26 januari.
l-^]t---r 4 ^^^t i.i- aI u:UEl L | - JCCJ-- Jl; i

;. A. E. 2 5eel-Ji t 2

[].2.S. 2 - Geel-iLLit 3

Geel-'uli t, + C " I'J. È. 5

Geel-l:Jit a i,lildarrr a

Zondag 2 Februari.
i\liekerk 1 - Geel-Urt
Geel-ilit 2 vrij
f l, r- ? ^--'r '.,: -r.vrU. - LJUUI-UJI'-

Geel-ïtjit 4 iiicator E

Geel-ujit 5 Cu5.f n 4

Geel-ilrit a rrrijc

Zondag: febrr-reri
inhalen

GEEL-WIT GEDENKT

o5> de avond van 3 januari bereikte ons

het ontstellende bericht dat oud-Geel-

witter Jan Kienstra plotseling w"as o-
verleden.
Als wij ons Jan Kienstra voor de geest

roepen, gaan onze gedachten vooral te-
rxg naar het @in van de zeveni.iger
jaren, toen hij in een belangrijke en

beslissende periode van de voetballerij
op Arieland een stuwende kracht was.

Eerst had hij net zijn "Kienstra hys"
nrede de Arrelander voetbalccrpetitie mc-

gelijk genuakt. I-ater speelde hi_l enke-

Ie jaren als begeleider van het eerste
elftal een belangrijke rol in onze ver-

eniging. Daarnaàst waren zijn deskun-

digheid en zijn nrateriële steun onmis-

baar bij de door eigen leden uitgevoer-
de bouw van de kleedgelegenheid.
Vooral echter blijft Jan Kienstra in
onze herinnering, . voortleven als een

ietwat zwierige optimist die voor aI-
lerlei problenen razend snel oplossin-
gen achter de hand bleek te hebben en

wanneer zich obstakels voordeden die hi

niet oprujmen of onzeilen kon. daar nel

een onbekcmrerd gezicht over heen wal-
^!^

Hij kon enorrn genieten van de goede

di-nge.n van het l-qy*. Daartoe behoor-
den zeker de overwirrningen dle zijn jon-

gens op het voetbalveld bevochten. Maa:

ook het gezellig sarren zijn na de wed-

stri-jd was voor hem een bron van ple-
zier. Scrns was hij da.n nog een echte

)«,vajongen, zoals óie keer toen hij met

zijn elftal van een uitwedstrijd terug
r*gry g_L:1.l_g_vroqv- op.pe1-d" d"t het we}

iaat zou worden, ondat de boot driehon-

6
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Het Bestuur.
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derd neter van ce pier vàsL,at. Iat Ce

bewuste boot "}.: Meerpl;i" heettEr v€r-
telde hi; er wijseii jk n:.er: bij.
Voor alie echte ',ieelwitte::s zal ;an
Kienstra onvergetel"i_ jk bl.r-jven. Iti j
wensen Agatha, kinderen en kleink-inde-
ren veel troost en sterkte in de kcxnen-

de, noeilrjke tijc.

Frf

GEEL-WIT GEDENK'I

&lkele dagen geleden nog iïraar ve:ioor
Geel wit in t{essel Edes een synrgathie-

ke medewerker en een trouwe suppcrter.
iríessel was al geruime ti3c1 ernstig ziek
en we wisten dat vocr hem het einde in
zicht was. 'v7oor ons blijf-; Wessel het
oer'cype van de trouwe sunL,ol-teu die zit:
club nooit l-aat ,.rallen, rjt:t cvrr zijn
toeren raakt als er triomfen worden qe-
r.,ierd en niet loopt te rinpperen als het
eens tegen zit" Hij bleef zichzelf on-
der al-ie orrstandigheden en kcn zich ho-
qelijk verbazen over de onrecetijxheid
en het gebrek aan zelfbeheersrng bij
sontnige spelers en toeschol.ihTers. "snap
je nou zuike rensen" t zeL hi; dailn of
"l4oet le je niet dood lachen?" Maar dat
wilde zeker niet zeggen crat de gang va:r

zaken he.r', koud iiet" In+-eEenC,-=ej-: dagen,

scrns weken later kcn hi; ,:i:vcerig op

bepaalde speisituatj-es t+niï kcÈ.ren en

daarbi., i:ccht hrj graag herir:neringen
ophaien aan zi;rr eigen actie-v'e voetbai-
loopi:aan bi; N.S"{J"

Cnvergeteiijk bij-jfr ttes;el Idr,:s .lck

als elftaiieiden r,'an hel derii*, ïians

ii
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b*+- gerzé»a$cm. qwqtd

'*l*lunlr'

her- vierde elftal. Hl- j ."'ornde toen

net Bor.e it-;pstra .erl l"i,Curspaar

apart. "Als Bc1-e en l{esse1 lIeegfaan,

beleef je gegarandeerd iets bijzon-
ders", zei-den ce spreles wel eens.

Bij Wessel zat hel brjzcndere meest-

ai met in de gebeurtenissen, want

zo'n spectacul-aire figuur vas hij
niet. naar in de nan zelf en rnat na-

rie in de nanier vraarop hij tegen per-

sonen en feit-en aankeek.

Voor Marie de kirideren en kleinkrn-
deren hopen we ,:at de heririnering
aan wat Vitsssei voor hen en veie an-

deren heeft betekend, voor hen een

trcost nrag betekenen nu ze diL zwa-

re verlies krijgen te verwerken.

tr'H

{ persooas aBpa.rtementen

het gehele Jaa^r geopend"
ïn voor en maeel"soen Eeeï gesehJ.kt
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tct t 2] personen"
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Ë*::d*r dsí ** i:'*'àmel"f ruísscjtien wi***nu

aij:l de ) p*rs*n*n ** laaèst* ee;;fid" Yeek

§FÉF*eli*t*f gew***:: *3: verjaax*ag*:rumet

pak*asreke*en *í Sque*rr is d.e kan*ine"

F*** X t*as jrs*r s'ee} msmsry: *rr'**k*::d *x

v**e d"e B#r{§en *ie í*ts h*ksad's E&{rc?weË

hst *em *cetec*ref,e e e *m&x w*l"ke ? }iees +f

Harten?lto::ol:et qres mS O*§trHftI{*F.

ËS"j f*** 3 *xÈ*t+ms"en **k vaat *wiJfeL*"

rd*ike Bö*n sËrï i{Íily is h** n+lr ? S3ber*

of J+seS ?

.*Íe m*nsen '*aè** wei 3m e;* gce*.e ri*htin6
s'arit h*t S* ee:r ï{*1*trser*}*e:lge:te d.e p*:l-

s+en aelf àm i:ii hel zl**tnwa§.ï setn hrem{i

Ï:*sft bÉj càr*àt geha*.nseer het às t*e!:

*lr** sed**riiàee*re taràs iiAËg FÍ*tjffi;À,*-B-

F*r* §u jau::su *ss,r kaemen ** m*imt§ oP-

}*e*i:agen t:"it"ïe*er*sfr. ffis h*t sr u'eÏ s,;

y*r *ë§rs S.st k*t eel: f*t* w&s sa§ $a.ren

gei*d.*n *n *at d.eme perm**.r ailam6 aie*
ffi*es vs*tbe,1g.**ile sseste sffis*ri da*htep

aan Ja**'* v'efi *gr Yeen"

.oÀnder* &a&É:1 d"i* gem.**sd wextieag§s*

r*md. K** iieer * &nd-:ri*e Ë:i*sieci, bfil} em --*r*u*

w€r er n*g ve*I Ë**fo

§*t §:e Í:r{*rdeerà eee: §mtrwer *:: ** pen-

s**m ksrl ik n:te* a,nd.err *.** m*t *ss: haasà,

Ïíij is n*g a}Èi$d e*te aei;isse ye**be}]"er

ieï het $* ltï""F&ii,S$ EB*UfiGE*

ism*x was ire**da* eg: mar eËË F*.*.r *es=s

m*:: ** o3:l**mi-*g hed*sru .i:lg*s'*r:trr& ni. i,
Ysa: *ea* i w*r*n *r $ gp**. *rs d*xe §*bh*:.

i::'L::**** aSims*l ee* G$*jui:J-ieus tl**k 6e*
kxege:r* §ellr* Bmreu*r{ E } um**ue1 KiewÍes*

jr:lram::a Fí*sèemerl em Chrà* Brtruxe.ro

l*

Ie r*lgmr*t* ] fotote st'a€& bienonàer'

Het slin fo*o $ § YaË $*ngsms in rie ttÍi§*
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Tr.r.reede kerstdag 1 gBS.

VeLe honderden bezoekers zi jn
naar de sporthal gekomen om cjaar
te genieten van zaalvoetbaj_ van
de ondersle tot de bcvenste p1ank.
Rui.m 7C geel rr.iitters t.LrJu senioren
en a junioren zi. jn bi j el_kaar om
in het jaarlijkse kerstzaalvoet_
baftoernooi om de strijd aan te
binden.
De 12 ploeqen beginnen rs morqens
een beet je onrlrennÍg, hetgeen nóie*
maal geen r.,.ronder i s, ,rr/ant zaa]_
voetbaf is niet gemakke.lijk Ën
zeker niet als je het 1 keer
per jaar speelL"
In de loop van de daq echter
tllorden de uedstri jden ziender_
ogen beter en spannender, u;at
ook dui del i. jk te me rk en i s aan
de uitslagen en de sfeer op de
tribune" De scheidsrechLers
moeten s0ms ailes geven om het
tempo bij re houden. Het aantal
qrove overtredingen is gelukkig
oP t hand te tel1en. El zÍjn enkele
spelers die voor 2 minuten naar
de straf oank tr"rorden verurez en,
traar zij op duidelijke niet te
herha-Len taal hun onqanoeqen over
de scheids en alI es ,r at, daarbi j
komt noq eens kenbaar maken.
Scheidsrechi,ers an u.redstri.jd-
lei-dinE bii"jven ar irn Lachen, het
hoort er bij rriant aan l-)Ëï eind
van de :-'1 ag is all es ueër vereeten,
Halverirrege de dag lijkt het er
oP of de ereplaatsen al bekenr:
zijn.
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Itien komt erhler bedrogen uit, ulant

in de returnurecistrijcien, laten de

uerliezers van het 1e uLJr hun nog

eens grinmig uan de goede kant zien.
De fina]è ziet, er dan cok heel
anders uit dan meo in eerste in-
stantie had gedacht.
In de iinale volgt nog ulat spora-
disch vuuruerk maar is ouer het
geheel Eenomen tameli jk rnat en men

merkt dat zaalvoetbal konditio-
neel- heel uat van de spelers vergt.
0m 18.00 uur is het feest, voorbÍj.
De eindplaatsen zijn bekend en de

prijzen uorden verdeel-d,
Allen keren met een rollade of een

steur tevreden huisuraarts.

De vol gende dag ureer vroeg ui t de

veren dan volgt het jeugdtoernooi.
[tJeer de hel e dag zaalvoetbal ,
0mdat het een half om half ulerk-
dag is, komt, ex wat minder publiek
opdagen maar de sfeer is zoaLs

alt,ijd u,eeï geureldig.
Het enthousiasme van de jeugd is
groot en dat slaat over het publiek
dat hun favorieten IuÍdkeels aafi-
moedigd,
De D en t pupillen zljn onderge-
bracht.in 5 teams en zij doen er
alles aan om de zo fel begeerde
1 e piaats op e en sportieve en

spannende manier te pakken.
Niets is hun teveel aIs volleerde
zaalvoetballers gooien zij alle
registers open en het aanuezige
publiek geniet met volle Leugen

van de technische hoogstandjes en

t,omeloae inzet,

&v&ffiffiffimffiffi&
FA6S&&B€ffi §B§§H§?'§ffi B.V.

REEWEG 4, 9í63 cV NES/AMELAND

Telefoon:
2001 : inlichtingen vertrektijden
61 1 1: reserveringen en verdere
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iond half ,ien vci3r ce prijs-
uitreikinq, de uitslag is Can

al- s vol gt:
1 . Emmen, 2. Groninqen, J, tlaii'i oriur,
i1 , Veendam en 5, i':eerenueen*
Tussen de D en I pupillen en aË.

B en C junicien is een exira
lange shorrlu:edslri;d gepiand"
Ajax en teijenoord samenqestelo
uit de f DUpillen van Geei iilj.t
komen tegen el-kaar u1i onder
lei-dinq van hun eiqen ieicjers.
Deze pupiLien van Geel uiL zetten
een stukje shour neer uJaar n0g

iang over Eepraat zal unrden.
rlet speJ, golf,t iett,erJ.i;k en

figuurlijk op en naer. AJ-1e

spelers zi jn ingezet. inciusief
hun leiders. tlaai de :a1 is
zijn ook de speJ-erso De i:eie i:a-1,

uordt naqezien Coo r íle boys r

De u.ledstrijo eindiqt ondel: dauerena
applaus van het pubiiek ir, Èci.l

1-C overurinning vo0r hec iets
qelukkiger Fei jenoord.
De mannen krijgen aliemaal een

vaantje ler herinnerinq.

Dan komen de groten van Ce dae,
zuaar kauu;gum kauuend verkennen
ze het vel-d en pooelen orn te DË-

ginnen. Teams mec namËn ais,
iïa} ta- Ame rixa- Cyp rus-L ux embur g

en Albani"é stri jcien Le-cerr ei-kaar
om de "l s plaaLs. lpr"r61i "no is
dai dË tc;psc0rers van vori g jaar
niet rneEr de doelpunten maken,
zij bepe::ken zich lo; uai cje*

fensiever s:el 
"

Nieurrle goal-getters melden zich
aan, vooral als er een flesje
cola te verdienen valt (uaar
blijft het amateurisme ).
Ook hier bliikt dat zaalvoetbal
als je het niet vaak speelt
anders uit te vallen als men v€r -
ulacht. Je val t van de e ne ver-
rassinq in de andere.
Er uordt bij vlagen goed gespeeld,
technisch soms,erg bekrriaam, de

inzet echter is in tegenstelling
met de D en E PuPs uel eens - VPr

te zoeken. Staat echter tegenover
dat deze heren enorrn hard kunnen

trappen, zodaL sommige keepers
er uleL eens erg u,arme handen aan

over houden. Bok aan dit toernooi
komt een eind en een ulinnaar.
De prijzen uorden uitgedeeld
en rond 5 uur gaat iedereen voL-
daan en moegestreden naar huis.
Het zaalkerstto.ernooi 1985 is
u,eer een feit.
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dat 0me (ooi door een cur.vEi neen

is qezakt,

dat volqens Geel-t it voorzitler
Dirk Kooiker het toneelsluk
voor de Geel-t/it feestavond
(t maart ) opgevoerd za1 uiorden
door oe tonee.LvereniqincrrLucky Lucktt.

dat hij natuurlijk,'Uyienspieqelr?
bedoel de.

dat onze voorzitt,er heelhr_:ids
t,eruggekomen is van de urinter-
sport.

dat hi j dus op ti jd rras \rco r de
ledenvergadering op 3 januari
J.1r

dat kantine-irJi11y vice-vcorzitter
van Geel tilit is.

dat lJil1y doiblij uas -na doods*
benautrld qeueest te zijn_ datDirk op tijd teruguaà.

dat hij daar een steur voor
had.

ouer

dat deze steur later door onze
nieuu.re jeugdsecrelaris Jan
van 0ss is geu,onnen.

dat iedereen-die aanuezi q ut€s-
een stukje mee naar huis
kreeg.

dat Gerard ÍIetz hem frkeurigtt instukjes had gesneden.

dai dezelfde Gerard geslaagd isen nu fysio-therapeut is.
dat er ter ere hiervan en van

Bertus zijn verjaardag bij
de thuisuredstri jd tegen de
Sueach s I inqers in de il0x
hi"nqen.

dat de besluursleden i n het
Ber;i,rr:, elk door e3n pnlitie_
man beschermci irolden,

dat dil rnisschien vei.banJ houdl
met een mcqeli jke aan§1ag.

Autolreclrart/
Armeland
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ciaL Geppy een dochter heeft ge-
kregen, die luisterl naar de
naam Annika,

dat LÍeurrle dus ook een dochter
gekregen heeft.

dat ons clubgeboutr.r over niet a-l-

te lange tijd uitgebreid gaat
tr.loIden.

dat er dan ook een bestuurskamer
in komt.

dat Douue -uader uan die voet-
ba1] ende meiden- supersnef
het licht op het trainings-
veld heeft gemaakt.

dat er sommige spelers
Douue tot sabotage
z etten.

ciat DouuJe echter niets
doet.

dal de redactie en de medeuerkers
van de GeeI iriï krant U nog
sen sportiei ën vooral- een
qezond 'i 386 tocu,er-r sBirr

dat dit de ee::ste U!si LJ van 1986:-I5.
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fven een berÍchtje uan de kant
van Lotto en Totq 'lYleerdere malen
verneemt U .na de trekking van
de lottoballen, dat U oq:k- een*
voudiger kunt spelen door maar
a,ëÉnmaa.l- in te vullen en dan elke
trleek automatisch mee te dcen,
dit noemt men abonnee-lottor ru
is het zo als U zich recht,streeks
bij de sporttr:to aanmeldt, oe

verenigins eï naqenosg niets van
krijEt. lïeld U zich bij cns aan

dan krijqi de uereniqÍng 10y" uan

Utit uekeLijkse inJ"eg, dus al-s U

in de toekornst ook eëns v an pJ-en

bent abonneelot.to te spelen meld
U zich dan bij ons aano

Voor informatie kunt U 0ns ook
bel1en, telefoon 2331.
Verder urillen trij U tach even
berichien dat er dit jaar rJoox

0nqeveer -f 2,800r-- in de kas
van de uerenigine is geqaan door
het spelen in toto en lotto.
De achteruitgang die eerst uas
geconstateerd is ueer qetijk
getrokken en er is zelfs ean

lichte stijqing b zi.enn

BesLe mensen ik zou eeggen speel
ook in 1986 ureer mee in ïaLo/
Lotto en misschàPn uinl U nu r*el

een ton. U steunt in i eder qerral

de Club.
ïot,o/lotto functionaris
Jos en Anita BultÉ
tel-ef oon 2331 .
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ffi»theken spa.arnekeningen
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Toto-spelers opgelet
en natuurlijk ook de

spelers,
teto-

ftlet ingang van ïoto 5 gaat de
vol gende regel in-o gal den, lLJanneer

i1 eeg bepaalde ureek in de loto
ni.emand 12 gced voorspeld ofl 5

goed heeft in Toto-qe1ijk, .ruordt

de volledige hoofdprijs uan die
ureek als"'Toto-Jackpot bi j de
hoofdprijs van de eerstvolqende
in aanmerking komende ïoto np-
voegd.
U kunt dit ook teruglezen op de
achterzijde van uu formuLier.
Dit betekent dus dat t.,i nu ook
me_ql kans r:p grotere prijzen
krijgt.
Ook a1s U nog geen Toto speelt
het is best urel de moeite ulaard.

Tfuffiffi

d

!!!!!
niet

ts



U i iIJ AARf, AGSK AL II.J DE I].

lrij felicÍleren
Geel-hJi l-1eden,
kort jariq zijn
qeueest:
Joop de riaan

Doutrie v. C. ltl ey

Gitta 0ud

A r jan i,'le t z

L ec Beekema

Jan i(olhorn
Harroi-d Kuneius
f.ijessel Brouurer

Jaap lletz
Frans ri uisebos
Dauid Appeiman
T jeerd i?tol_ enaar
lijilmar Eakema

Andr'e cie Jonq
Ilartin ii'letz
Bote Piet Smid
trans Kooiker
l,leinte Scntiiuis
Chris Brouurer

Imiel Kienstra
lÍToon Takelr'

de voi gende
l.l ^ r.i ^-.^.-UaE U:rlliCir-

of dil al zi;n

-1 4l- l

4-1
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itr- i

C:',_r_ è

6*2
1"i -Z
12-2
4a -t a-Z

1 5-2
4C 'tI J"L

1s-2
4C 1r J-é
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